
 

Тест за ученике 4. разреда основне школе 

 

 

 

Природа и друштво 

 

 

 

 

 

Наставна тема „Прошлост Србије“ 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



1. Допуни следеће реченице. 

 

Наука која проучава прошлост зове се _______________________.  

О догађајима из прошлости најбоље сазнајемо проучавањем  

_____________________ извора.  

Стари предмети чувају се у ___________________, а документа 

у ____________________. 

 

 

2. Повежи имена припадника лозе Немањића са титулама које су носили. 

 

а) Стефан Првовенчани     цар  

б) Душан Силни      велики жупан  

в) Свети Сава        краљ  

г) Стефан Немања       поглавар цркве  

 

 

3. Како се зову делови намештаја приказани на слици? 

Заокружи тачан одговор. 

 

а) ниски сто и клупица 

б) сто и столица 

в) синија и троножац  

г) сточић и троножац 

 

 

4. Повежи имена српских средњевековних владара са задужбинама које су 

изградили. 

 

Стефан Немања        Манастир Раваница 

Јелена Анжујска     Манастир Љубостиња 

Кнез Лазар       Манастир Ђурђеви Ступови 

Кнегиња Милица            Манастир Градац 

 

 

5. Заокружи ДА ако је тврдња тачна или НЕ ако је нетачна: 

 

а) Урош Нејаки је био последњи српски цар.   ДА  НЕ 

б) Косовска битка одиграла се 1371. године.   ДА  НЕ 

в) Кулук је био тежак присилан рад.    ДА  НЕ 

г) Велика сеоба Срба одиграла се у XV веку.   ДА  НЕ 



6. Упиши √ у квадратиће испред свих тачних тврдњи о животу у време 

Немањића.  

 

властелини. 

 

. 

 

 дрвета и печене глине. 

 

 

7. Допуни следеће реченице.  

 

Први српски устанак је почео ____________ године у  

___________________, а окончан је ____________ године. 

Други српски устанк је почео ____________ године у ___________________. 

 

 

8. Ко је био вођа Првог српског устанка? 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

а) Милош Обреновић 

б) Карађорђе Петровић 

в) цар Душан 

г) Петар Први Карађорђевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Који град је био престоница Србије за време владавине кнеза Милоша? 

Заокружи тачан одговор. 

 

а) Ниш 

б) Крагујевац 

в) Београд  

г) Крушевац 



10. У свакој реченици заокружи једну од две понуђене речи или групе речи 

како би тврдња била тачна.  

 

Србија је стекла независност  1787/1878. године.  

Кључеве града Београда од Турака је добио  кнез Михаило/кнез Милан. 

Крајем XIX века Србија је постала  република/краљевина.  

Први краљ из лозе Обреновића звао се  Милан/Михаило. 

 

 

11. Бројевима од 1 до 5 означи редослед којим су се наведене личности 

појављивале у српској историји.  

 

____ Стефан Урош  

____ кнез Михаило  

____ Свети Сава  

____ Карађорђе 

____ цар Душан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Допуни следеће реченице. 

 

Први светски рат је почео ______________ године. 
 

Заједно са савезницима, српска војска пробила је 1918. _______________ фронт. 
 

Први светски рат се завршио____________ године. 
 

После Првог светског рата на Балкану је настала држава ____________________ 

 

______________________________________________, а  

 

_______ године је променила назив у Краљевина Југославија. 



13. У свакој реченици заокружи једну од две понуђене речи или групе речи 

како би тврдња била тачна.  

 

Други светски рат је почео  1939/1941. године. 

После Другог светског рата Југославија је постала  краљевина/република. 

Химна СФР Југославије била је  Хеј, Словени/Тамо далеко. 

Када се распала СФР Југославија, Србија је постала део 

Савезне републике Југославије/Народне републике Југославије. 

Србија је поново независна држава од  2006/2008. године. 

 

 

14. Распореди појмове уписујући бројеве од 1 до 6 према редоследу којим 

су се догађаји у прошлости низали. 

 

___ Маричка битка  

___ Први светски рат  

___ Први српски устанак 

___ Косовски бој  

___ Други светски рат  

___ Други српски устанак 

 

 

15. Како се зове химна Србије? 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

а) Хеј, Словени 

б) Боже правде 

в) Марш на Дрину 

г) Тамо далеко 

 

 

16. Повежи линијама историјске догађаје са годинама када су се они 

одиграли  

 

а) Смедерево пада под турску власт.      1918. 

б) Створена је Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца.   1867. 

в) Турци предају кључеве Београда Србима.    1945. 

г) Завршен је Други светски рат.      1804. 

д) Одиграла се Велика сеоба Срба       1459. 

ђ) Почиње Први српски устанак.      1690. 



 

Погледај пано и одговори на питања. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Слика 8 Слика 7 

Слика 2 

Слика 5 

Слика 4 Слика 3 

Слика 1 

Слика 6 



17. Допуни следеће реченице. 

 

На слици број 1 је приказан оснивач династије Немањића ______________________ 

_____________, а на слици 2 његов најмлађи син _________________________.  

 

На слици број 3 је приказан _______________________________, други син 

Стефана Немање. 

 

На слици број 5 су ___________________________, предводник српске војске у Боју 

на Косову и његова жена ___________________________________. 

 

На слици број 7 је приказан _______________________, 

вођа _______________ српског устанка. 

 

 

18. Ко је приказан на слици број 4? 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

а) краљ Стефан Урош I 

б) цар Душан 

в) кнез Лазар 

г) Свети Сава 

 

 

19. Ко је од личности са паноа изговорио реченицу: „Ево мене, ето вас, рат 

Турцима!“ 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

а) Карађорђе Петровић 

б) кнез Лазар 

в) Милош Обреновић 

г) краљ Стефан Урош I 

 

 

20. Који историјски догађај је приказан на слици 6? 

Заокружи слово испред тачног одговора. 

 

а) пад Смедерева  

б) Велика сеоба Срба 

в) почетак Првог светског рата  

г) Косовски бој 


